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Tüm Yazılarını Okuyunuz 
 
 

BİR YILDIZ DA SİZ PARLATIN… 
 
Sınıfa girdiğinizde zekadan ıĢıldayan gözlerini görürsünüz… 
 

Her birinin birer yıldız olduğunu düĢünürsünüz parlamaya hazır… 
 
Ġçlerinden birine adını sorarsınız;  
 

Üniversiteden beklentilerini…  
 
Geleceğe dair düĢlerini…  
 

YaklaĢırsınız…  
 
Uzaktan bakarken nokta gibi görünen her öğrencinizin birer insan olduğunu fark edersiniz… 

 
Günler geçer; derslerinizde birbirinizi daha iyi tanırsınız; hayattan, yaĢama dair kaygılardan bahsedersiniz… 
 
DertleĢirler sizinle…  

 
Güvenip kendilerini anlatmaya baĢlarlar; korkularını, umutlarını, hayallerini, hayal kırıklıklarını paylaĢırlar… 
 
Her birinin birer dünya olduğunu anlarsınız… 

 
“Bir noktaydı  
YaklaĢtı insan olduğunu fark ettim 
Kendini anlattı  

O bir dünyaydı” 
 
Her insan bir dünyadır gerçekten… 
Her insan bir tarih yaratıcısıdır…  

 
HER ĠNSAN GÖKYÜZÜNE ULAġTIĞINDA YILDIZDIR…  
 

Yeryüzünde yok olan, kaybolan, değeri bilinmeden, parılt ılar ı hiç ortaya çıkmadan kaybolan ne çok yıldız olduğunu hiç 
düĢündünüz mü?!!! 
 
Ġstanbul’da Ġstiklal caddesinde ayakkabı boyayan, mendil satan, Çin’de tekstil atölyelerinde ter döken, Afrika’da açlıktan ölen 

milyonlarca çocuğun aslında hiç parlayamadan sönen yıldızlar olduğunu… 
 
Dünyadaki insan potansiyelinin % 90’a yakınının fırsat bulamadığı için  
Zekası, yeteneği, dünyaya neler katabileceği hiç keĢfedilemeden kaybolup gittiğini…  

 
Bunları sık s ık düĢünürüm; sık sık da öğrencilerimle paylaĢırım…  
 
Onların bugün oturdukları üniversite sıralarına ulaĢabildikleri için ne kadar Ģanslı olduklar ını; aralarında, her bir aĢamayı bin bir 

zorlukla geçerek, tüm olanaksızlıklara rağmen yılmadan çalıĢarak üniversiteye gelebilen arkadaĢlarının olduğunu hatırlatırım…  
 
DolmuĢ veya otobüs parası olmadığı için okula yürüyerek varan; cebinde harçlığı olmadığı için, öğle yemeklerinde kantinde 

iĢtahla yemek yiyen arkadaĢlarını seyrederken yutkunan… 
 
Her ödeme günü yaklaĢtığında, harç parasını denkleĢtiremediği için okuldan atılma ihtimalini düĢünerek geceleri gözlerine uyku 
tutmayan arkadaĢları olduğunu… 

 
Okuldan atılmak!!! 
 
Bir yıldızın kaymas ı gökyüzünden… 

 
Bu kadar yaklaĢmıĢken aydınlığa… 
 
Karanlıklarda kaybolmak yeniden… 

 
Biz Ġstanbul Üniversitesi olarak “BĠR YILDIZ DA SĠZ PARLATIN’ kampanyasını baĢlatıyoruz kendi öğrencilerimiz için…  
 

Ama gönül ister ki bütün Türkiye sahip çıksın bu kampanyaya…  
 
Olanaklar ı olan bütün insanlar, kurumlar, aydınlar, sanatçılar ülkemizde sönmeye yüz tutmuĢ bütün yıldızlar ı parlatmak için 
seferber olsunlar…  

 
Bir öğrencinin aylık harcamasının bazılar ımızın bir akĢam yemeğinde arkadaĢlarıyla ödedikleri para kadar bile olmadığı 
düĢünüldüğünde;  
bir günlük eğlencemizden, keyfimizden fedakarlık ederek bir yıldız ı kayıp gitmekten kurtarabileceğimizi bilmek hangimizin 
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hoĢuna gitmez ki… 

 
HANGĠMĠZ MUTLU OLMAZ BĠR YILDIZIMIZIN OLMASINDAN GÖKYÜZÜNDE…  
 

Bütün olanaksızlıklarına rağmen üniversite sıralarına kadar ulaĢmayı baĢarmıĢ, bir yıldız olmaya çok yaklaĢmıĢ öğrencilerimiz 
var… Açlığı, yokluğu, yoksulluğu hiçe sayarak sınıf larına koĢmaktadırlar onlar her sabah…  
 
TaĢımaya zorlandıkları kocaman bir hayat varken sırtlarında, yine de en pırılt ılı, en ilgili gözlerle dinlemektedirler hocalarını;  

 
En yüksek notları almaktadırlar… 
 
Çünkü onlar üniversite sıralarında bulunabilmenin kıymetini, buraya kadar kendilerini getiren umudun değerini çok iyi 

bilmektedirler… 
 
Lütfen onların umutlar ını söndürmeyelim…  
 

Birey veya kurum olarak, küçücük katkılar ımızla, bir öğrencinin elinden de biz tutarak… 
 
Ġlk adımı atalım…  

 
BĠR YILDIZ DA BĠZ PARLATALIM… 
 
___________________ 
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